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Kooskõlastatud hoolekogu 14.03.2021 protokolliga nr 3

Lisa nr 1 Alu Kooli kodukorrale
1.Distantsõppele ülemineku otsustamine eesmärgiga ennetada või tõkestada tuvastatud
nakkushaiguse levikut
1.1. Eesmärgiga tõkestada tuvastatud nakkushaiguse levikut, vormistab direktor distantsõppele
ülemineku käskkirjaga. Enne käskkirja andmist tuleb distantsõppele mineku otsus kooskõlastada
Terviseametiga, kuna Terviseamet on pädev hindama nakkushaiguse edasist leviku riski ning
soovitama nakkushaiguse leviku tõkestamiseks sobilikke ja põhjendatud meetmeid.
1.2. Kui distantsõppe vajadus tuleneb ennetavatest meetmetest (näiteks hajutamine) kooskõlastab
direktor eelnevalt otsuse kooli pidajaga, sest pidajal on seadusest tulenev ülesanne tagada
igakülgne tugi õppekorralduse tagamisel.
1.3. Distantsõpet nakkushaiguse leviku ennetamiseks või tõkestamiseks rakendatakse üksnes äärmise
vajaduse korral ja lühimaks hädavajalikuks ajaks.
1.4. Distantsõppe rakendamisel nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja ennetamiseks arvestab direktor
sellega, et osapooltele (töötajad, õpilased, vanemad) jääks piisav aeg uue olukorraga
arvestamiseks. Välditakse olukorda, kus kool läheb distantsõppele üle üksnes ühe päevaga, välja
arvatud juhul, kui selline nõue on tulnud Terviseametilt.

2. Juhised COVID-19 leviku tõkestamiseks
2.1. Kool juhindub oma tegevuses nakkushaiguste tõrje ja epideemilise leviku tõkestamise juhisest
COVID-19 kohta, mis on kehtestatud 31.oktoobri 2003.a sotsiaalministri määruses nr 123 „
Nakkushaiguste tõrje nõuded“.
2.2. COVID-19 kahtlusega isik (esinevad sümptomid, nagu näiteks kurguvalu, kuiv köha, palavik) peab
jääma koju.
2.3. Kui isikul avalduvad COVID-19 nakkusele iseloomulikud haigussümptomid (näiteks kurguvalu,
kuiv köha, palavik) koolis, eraldab direktor haigestunud kohe teistest. Vastavalt terviseseisundile
saadetakse haigestunu koju ja raskemate sümptomite korral kutsutakse kiirabi.
2.4. COVID-19 kahtlusega õpilase puhul võtab direktor ühendust vanema või õpilase seadusliku
esindajaga õpilase koju viimiseks. COVID-19 nakkusesse haigestunud õpilane võib kooli naasta
arsti otsusel.
2.5. COVID-19 nakkusesse haigestumise tuvastamise korral peavad kõik haigestunuga lähikontaktis
isikud jääma eneseisolatsiooni vastavalt arsti otsusele ning lähtudes Terviseameti juhistest. Kõik
haigestunuga kokkupuutunud ruumid ja pinnad puhastatakse ja desinfitseeritakse.
2.6. COVID-19 puhangu ja epideemilise leviku korral rakendatakse nakkustõrje meetmeid vastavalt
Terviseameti juhistele.
2.7. Kool korraldab õpilaste tervise igapäevase jälgimise ning haigestunud õpilased saadetakse koju.
Kooli tegevus on COVID-19 puhangu ja epideemilise leviku ajal suunatud personali ja õpilaste
nakkusohutuse tagamisele ning nakkuse leviku ennetamisele ja vältimisele.
2.8. COVID-19 kahtlusega isiku , nakkusesse haigestunu või haigestunuga lähikontaktis olnud isiku
isoleerimisel ning COVID-19 nakkuse tõrjel juhindub kool kooskõlas seaduse või selle alusel antud
õigusaktidega.

